
*एकरव्माच्मा बभूीतून अर्जनुाचे वलक्रभ भोडीत ननघतीर : ना. वजधीय भजनगटंीलाय* 

*चंद्रऩूयच्मा लाघांनो! ननमोर्न कया आणण स्ऩधाु ऩयीषेच्मा मजद्धारा वज्र् व्शा!!* 

*चांदा क्रफलय शर्ायोंच्मा उऩस्स्थतीरा वलश्लाव नांगये ऩाटीर मांनी ददरे मळाचे गजरुभतं्र* 

*चांदा क्रफ ग्राउंडलय शर्ायोंच्मा उऩस्स्थतीत मभळन वेला मा उऩक्रभाचा ळानदाय ळजबायंब* 

================================================================= 

चंद्रऩूय दद. १६ र्ानेलायी : रे्व् शा रिटीटीळ वयकायरा बायत डोडो चा ईळाया देण् मात आरा  मा 
आंदोरनात रषणीम वशबाग देणाया चंद्रऩूय स्र्ल् शाच शोता. 1942 भध् मे लं. या रवतं तजकडोर्ी 
भशायार् मांच् मा रेेरयणेने क्रांतीज् मोत रेरज् लरीत कयणाया चंद्रऩूय स्र्ल् शाच शोता. मभळन ळौम ुच् मा 
भाध् मभातजन चंद्रऩूय स्र्ल् शमातीर आददलावी वलद्मा् माुनी भाऊंट एव् शयेस् टलय चंद्रऩूय स्र्ल् शमाचा 
झेंडा पडकवलरा. आता स् ऩधाु ऩरयषाभंध् मे अव् लर रयणा-मा वलद्मा् माांभध् मे चंद्रऩूय स्र्ल् शमातीर 

वलद्मा् माांचे रेरभाण रषणीम याशाले मादृ टीने मभळन वेला मळस् ली कयण् माचे आलाशन याज् माचे 
अथ ुल ननमोर्न, लनभतं्री तथा चंद्रऩूय स्र्ल् शमाचे ऩारकभतं्री वजधीय भजनगटंीलाय मांनी केरे तय 
मळाचा वकंल्ऩ करून चंद्रऩूयच्मा लाघांनो स्ऩधाु ऩयीषेच्मा मजद्धारा वज्र् व्शा,अवे आलाशन, 

वलश्लाव नांगये ऩाटीर मांनी केरे. 

याज्माचे वलत्त ननमोर्न ल लने भतं्री तथा चंद्रऩूय स्र्ल््माचे ऩारकभतं्री वजधीय भजनगटंीलाय मांनी 
चंद्रऩूय स्र्ल््माभध्मे मभळन वेला स्ऩधाु भशोवलाचे आर् आमोर्न केरे शोते. स्र्ल्शाबयातीर 
ळाऱा-कॉरेर्च्मा मजलकांचा शर्ायोचा वभजदाम मा भशोवलावारी आरा शोता कोल्शाऩूयचे वलळेऴ 
ऩोरीव भशाननयीषक तथा भशायारातीर तरुणाईचे स्ऩधाु ऩयीषांवारी आमकॉन अवरेरे वलश्लाव 
नांगये ऩाटीर मांच्मा ल भशायारातीर अन्म लक्मांच्मा स्ऩधाु ऩरयषेलयीर रेेरयणादामी 
व्माख्मानावारी शी शर्ायोंची गदी र्भरी शोती. 

मालेऱी फोरताना अथभुतं्री वजधीय भजनगटंीलाय मांनी मभळन वेला मा उऩक्रभाभागीर बजभीका वलळद 

केरी. ते ऩजढे म् शणारे, चंद्रऩूय शी ऩयाक्रभाची बभूी आशे. मा दरकाणी ऩयाक्रभाचा इनतशाव आशे. 
माभजऱेच माऩूली मा स्र्ल््मातीर ऩाच आददलावी वलद्मा्माांनी मभळन ळोम ुअंतगतु वलभानाच्मा 
उंचीएलढ्मा एव्शयेस्टलय चंद्रऩूयवश भशायाराचा झेंडा ल बायताचा झेंडा पडकलरा.चंद्रऩूय स्र्ल््मातून 
अनेक गजणलान तमाय झारे आशेत.भात्र शी वखं्मा लाढवलण्माचे आऩरे ध्मेम अवल्माचे मांनी 
वांगगतरे. मावारी रेरमेक तारजक्मात लाचनारम तमाय कयणाय अवल्माचे मांनी स्ऩट केरे. 



मालेऱी वजधीय भजनगटंीलाय मांनी मभळन ळक्ती अमबमानाची शी भादशती ददरी. ननलडक वशा 
क्रीडारेरकायांभध्मे चंद्रऩयू स्र्ल््मातीर वलद्मा्माांना ऑमरस्म्ऩक ऩदक मभऱलण्मावारी मवद्ध कयत 
अवल्माचे मांनी मालेऱी वांगगतरे.वजरेरमवद्ध अमबनेता आमभय खान मांनी देखीर मावारी चंद्रऩूय 
भध्मे मेणाय अवल्माचे मांनी मालेऱी वलद्मा्माांच्मा टाळमांच्मा कडकडाटात र्ाशीय केरे. ते 
म्शणारे की,शी बभूी एकरव्माची आशे. मा दरकाणी पक्त भागदुळनु कयणा-मा द्रोणाचामाांची गयर् 
आशे. मावारी वलश्लाव नांगये ऩाटीर मांना आऩण मा दरकाणी आभरंिटत्रत केरे आशे.मांच्मा 
लाणीतून, वलचायातून मजलकांनी रेेररयत शोऊन स्ऩधाु ऩयीषेचा गड स्र्कंाला. मळावारी ऩूण ुताकतीने 
वलद्मा्माांनी रेरमन कयालेत. मावारी ज्मा ज्मा उऩाममोर्ना कयामची अवेर मावारी याज्माच्मा 
वलत्त भतं्री म्शणनू ऩूण ुताकदीने वलद्मा्माांच्मा ऩारीळी उबे याशीर अवे मांनी आश्लावन ददरे. 
आऩण कामभ भाझ्मा ऩारीळी उबे अवल्माच्मा घोऴणा देतात. ऩयंतज मा स्ऩधाु ऩयीषेच्मा गड 
स्र्कंण्मावारी भी आऩल्मा ऩारीळी अवल्माचेशी मांनी ळेलटी स्ऩट केरे. 

मालेऱी आऩल्मा रृदमस्ऩळी बाऴणाने वलश्लाव नागंये ऩाटीर मांनी रोकांवोफत वलंाद वाधरा. 
वलद्मा् माांळी वलंाद वाधताना कोल् शाऩूयचे ऩोमरव उऩभशाननयीषक वलश् लाव नांगये ऩाटीर म् शणारे, 

उत्तजगं गजणलत्ता अवतानादेखीर वाध्मा वजवलधा नवल्माभजऱे अनेकांचे करयअय धोक्मात मेते. 
अळालेऱी ना. वजधीय भजनगटंीलाय मांनी मभळन वेलाच्मा भाध्मभातून स्ऩधाु ऩयीषारुऩी लानघणीचे 
दजध तजम्शच्मावारी उऩरब्ध केरे आशे. माभजऱे मोग्म ननमोर्न कया, करोय ऩरयश्रभाची मारा वाथ 
द्मा आणण मळाचा वकंल्ऩ करून चंद्रऩूयच्मा लाघांनो स्ऩधाु ऩयीषेच्मा मजद्धारा वज्र् व्शा, अवे 
आलाशन, वलश्लाव नांगये ऩाटीर मांनी केरे. वलश्लाव नागये ऩाटीर मांनी नावलन्माचा ध्माव, गयीफ 
लंगचतांवारी काभ कयण्माची ऩोटनतडडक आणण चंद्रऩूय स्र्ल््माच्मा मजलकांचा कामाऩारट 

कयण्मावारी ना. भजनगटंीलाय मांनी मभळन वेला वायख्मा उऩक्रभारा वजरुलात केरी आशे. माचा राब 
घेण्माचे आलाशन केरे.अवा आधाय कज णी ददरा अवता तय भशायारात अनेक दरकाणी वजखवजवलधा 
नाशी म्शणनू ज्मा दजघटुना घडल्मा मा घडल्मा नवमा.  

मांनी मालेऱी आऩल्मा स्ऩधाु ऩयीषाच्मा रेरलावाची वजरुलात एका डोट्मा गालात झारी अवल्माचे 
वांगगतरे. चंद्रऩूयच्मा फडडमांना स्ऩधाु ऩयीषा रुऩी लानघणीचे दजध भजनगटंीलाय देत आशेत. शी 
यानपज रांची बभूी आशे, मा दरकाणी वलऩयीत ऩरयस्स्थतीत काशीतयी बव्मददव्म कयण्माची ऩाश् लबुभूी 
आशे. माभजऱे ननस्श्चतच मा दरकाणची भजरे मळ मभऱलतीर. भात्र मावारी करोय ऩरयश्रभ 
कयण्माची गयर् अवल्माचे मांनी वागंगतरे. 

मालेऱी मांनी स्ऩधाु ऩयीषेत मळ मभऱलण्मावारी मळाची वतू्र वांगताना स्ऩट केरे की, काम 
कयामचे? कवे कयामचे? ककती लेऱेत कयामचे? कोणते वादशम घेऊन कयामचे? माचे काटेकोय 
ननमोर्न भनात कयणे गयरे्चे आशे. आर् भी मळस्ली आशे. भात्र दशालीभध्मे अवताना वकाऱी 



तीन लार्ता उरून,थंड ऩाण्माने आंघोऱ करून अभ्मावारा वजरुलात केरी.आरलडाबय त्राव झारा. 
भात्र मानंतय ऩशाटेचे लाचरेरे डोक्मात कामभ फवण्माची शी लेऱ झारी. आऩल्मा बाऴणाच्मा 
ळेलटी मांनी स्र्ल््माभध्मे एक यचनाभक आणण शोकायाभक लातालयण वजधीय भजनगटंीलाय मांनी 
ननभाुण केरे अवनू आता स्ऩधाु ऩयीषांवारी आऩण वज्र् व्शाले, अवे आलाशन कयत वलद्मा्माांना 
ळजबेच्डा ददल्मा.  

मा कामकु्रभाच्मा व्मावऩीरालय आभदाय नानाबाऊ ळाभकज ऱे स्र्ल्शा ऩरयऴदेचे अध्मष देलयाल 
बोंगऱे, चंद्रऩूयच्मा भशाऩौय अरं्रीताई घोटेकय ,रुरय रयरेळनचे वसं्थाऩक रेरदीऩ रोखंड,े वीर्ीएवटी 
भजफंईचे वशाय्मक आमजक्त याशजर गालंड,े रातूय स्र्ल्शा ऩरयऴदेचे भजख्म कामकुायी अगधकायी वलवऩन 

ईटनकय,अकोल्माचे उऩस्र्ल्शागधकायी अबम अबममवशं भोदशते, स्र्ल्शागधकायी डॉ. कज णार खेभनाय, 

स्र्ल्शा ऩोरीव अधीषक डॉ. भशेश्लय येडडी, भजख्म कामकुायी अगधकायी स्र्तेंद्र ऩाऩऱकय, 

उऩलनवयंषक गर्ेंद्र अदशये,फांफू वळंोधन ऩयीषण कें द्राचे वचंारक याशजर ऩाटीर, वशाय्मक आमजक्त 
वभार्कल्माण रेरवाद कज रकणी, वशाय्मक स्र्ल्शागधकायी मोगेळ कजं बेर्कय, उऩभशाऩौय अनीर 
पज रझरेे, स्थामी वमभती वबाऩती याशजर ऩालड ेमांची उऩस्स्थती शोती. 

मालेऱी रुरय रयरेळनचे रेरदीऩ रोखंड,े वी र्ीएवटीचे वशाय्मक आमजक्त याशजर गालंड,े भजख्म 
कामकुायी अगधकायी रातूय वलवऩन ईटनकय, अकोल्माचे उऩस्र्ल्शागधकायी अबममवशं भोदशते ऩाटीर 
मांनी देखीर वफंोगधत केरे. मा कामकु्रभाचे रेरास्तावलक स्र्ल्शागधकायी डॉक्टय कज णार खेभनाय मांनी 
केरे. 

 


